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ПРЕДМЕТ: Мишљење у вези са анализ ом велепродајног тржишта терминације 
позива у јавној телефонскоi мрежи 

Иоштовани гоеподине Јанковиfiiу. 

Комиеија за заштиту конкуренци_је  ( даљем текету: Комисија), дана 23.09.2014. 
г0дине, примила је зактев Рег у  лагорне аг,нцлј е  за електронске комуникације и 
поштанске уелуге (у даљеvг тексгу: Агенција) за давање миш :~bења у вези са 
анализом велепродајног тржишТа термиs іације позива у јавној телефонекој мрежи, 
a  на оенову одредаба ч.Т. 60. сТав 2. и 62. став 3. Закона о електронеким 
коtiryникацијама, као и одредбе члана 3. Ilротоко л а о сарадњи Агенције и Комисије. 

У зактеву је изнета молба да Комисија изда мишљење о томе да ли су Извештај о 
анализи велепродајног тржишта терминације позива у јавној телс (ј)) нској мрежи (у 
даљем текету: Извештај Агенције), доступан на сајту Агенције, hзо и регулаторне 
обавезе одређене операторима са значајном тржишном снагом на релевантном 
тржишту, у складу са прописима који регvлишv заштиту конкуренције. 

Ha основу увида у предметЕ-iи Извег.птај Агенције. Комисија даје мишљење које 
следи. 

Различит приступ, односно евентуалне разлике v закључцима Агенције и Комисије 
при разматрању одређеног релевантног тржишта могу да проистичу из разлике у 
правним оквирима који се примењују у области електронских комуникација, 
односно у области заштите конкуренције. 

Као што Вам је познато, Комисија у својим поступцима прво дефинише релевантно 
тржиште, применом критерију ма постојања супституције понуде и тражње за 
предметне производе/услуге. Када је конкретно реч о тржишту терминације позива 
ујавној телефонској мрежи. Комисијаје такође мишљењада супституција понуде и 



тражње на велепродајном нивоу не посгоји, из ког разлога је мрежу сваког 
оператора потребно пос:иатрати као засебно релевантно тржиште. Међутим, са 
аспекта поступака који се водс пред Комисијом, овако одређено тржиште у себи 
садржи и димензију релевантног географског тржишта, јер су границс релевантног 
географског тржишта, посматрано за еваког оператора појединачно, дсфинисане 
распрострањеношfiiу његове мреже. Другим речима, сви пружаоци услуге 
терминације позива у јавној телефонској мрежи припадају истом релевантном 
тржишту производа, али различитим гсографским тржиштима, која посматрана сва 
заједно имају димензију националног тржишта. У овом конкретном случају могло 
би се говорити  0  широј  H  ужој дсфиницији релевантног географског тржишта. 

Насупрот наведеном, примењујуfiiи приступ анализи релевантног тржишта који 
произлази из регулаторног оквира примењеног у области електронскик 

комуникација, Агенцијаје закључила да вглспродајно тржиште терминације позива 
у јавној телефонској мрсжи припада јецинственом тржишту Републике Србије. 
Дакле, географска димензија тржишта одређенаје у односу на услугу.  a  не у односу 
на пружаоце услуга појединачно, што би био приступ Комисије,  a  како је наведено 
у преткодном ставу. 

Поред наведеног,  a  имајући у вицу чињеницу да су у конкретном случају на 
тржишту присутни учесници који сс у складу са одредбом члана 5. Закона 0  
заштити конкуренције сматрају повезаним учесницима на тржишту, Комисија би 
сходно овој одредби, такве учеснике смаг ралаједним учееником на тржишту. 

Ha  основу претходно изнетог, Комисија можс да констатује да принципи који су 
примењени приликом анализс велспродајног тржишта терминацијс позива у јавној 
телефонској мрежи, у основи представљају принципе који се примењују  H y  
области заштите конкуренције. Међутим, Комисија би за потребе сваког 
појединачног поступка који води, дефинисала релевантно тржиштс у складу са 
Законом и подзаконским прописом који уређујс ову материју, па се  y  TOM  смислу, 
тако дефинисано тржиште не мора подударати  ca  дефиницијом тржишта коју јс 
усвојила Агенција за потребе предметне Анализе,  H TO  како у погледу релевантног 
тржишта производа, тако и у погледу релевантног географског тржишта,  a y  
зависности од околности сваког појсдиначног случаја. 

Када је реч  0  регулаторним обавезама које су одређенс операторима са значајном 
тржишном снагом, Комисија може да констатује да су у потпуности одређене у 
складу  ca  Законом  0  електронским комуникацијама који, у свом члану 63, 

таксативно наводи које мере Агенција може одредити оператору са значајном 
тржишном енагом. Уз претходку оцену напомињемо  H TO  да Комисија, у складу са 
чланом 59. Закона  0  заштити конкуренције, такође има могуfiiност да, када 
решењем утврди поврсду конкуренције, одреди мере које представљају мере 
понашања. Међутим, за разлику од Закона  0  електронским комуникацијама, Закон 
O  заштити конкуренције не наводи таксативно мере понашања које Комисија може 
одредити, већ  оне зависе од околности сваког појединачног случаја. 



Комисија указује и на извесне разлике у терминологији којује Агенција користила 
у предметном Извештају у односу на уобичајене термине који ее примењују у 
области заштите конкуренције. Наиме, одређени термини који ее користе у области 
могуfiiик повреде конкуренције сгктору електронеких комуникација су термини 
који се употребљавају и у област4i :нпгите конкуренције. Без обзира на чињеницу 
да речник термина који се односе на појмове из области заштите конкуренције није 
сачињен, Комисија указује на следеfiiе: термин ,.одбијање договора/ускраfiiивање 
приступа" који кориети Агенција одговарао би термину „одбијање пословања" који 
се уобичајено користи у заштити конкуренције, затим термин ,.дампинг цене`` 
коришћен у Извештају, у области заштите конкуренције препознатљив је као 
„предаторска цена", док je i-ia пример термин „ексклузивно договарање" упоредив 
са термином „ексклузивно пословање/уговарање" који се користи у области 
заштите конкуренције. Имајуfiiи у виду да постоје суштинске разлике у значењу 
ових термина, сматрали смо да је потребно да скренемо пажњv на ову 
неусаглашеност, која би можда могла да прецставља проблем у смислу оцене 
понашања учесника на тржишту v пракси. 

Надамо се да смо својим мишљењем допринели поступку анализе велепродајног 
тржишта терминације позива ујавној телефонској мрежи. 

C поштовањем, 
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